
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-01 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

 

 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde, 

torsdagen den 8 november 2018 kl. 18:00 

Plats: Kronängskolan, Gässlösavägen 56-60 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar 

kl. 18.00 med allmänhetens frågestund 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Adriana Waris, 033 358062 eller via e-post: 

adriana.waris@boras.se 
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Ärende  

1.  Allmänhetens frågestund 
  

 

2.  Upprop och val av justerande personer 
  

 

3.  Fastställande av föredragningslista 
  

 

4.  Skolval 2019/2020 
Dnr 2017-00158 010 

 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Tf. Chef Kvalitet och Utveckling 
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Datum 

2018-11-08 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2017-00158 010 
 

  

 

Skolval 2019/2020 
 
Nämndens beslut  
Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma 
till Kommunstyrelsen för kännedom.  

 
Ärendet 
 

Urvalsprinciper för skolplacering i skolvalet 
 
Allmänt 
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där 
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras 
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen 
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 § 
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.  
 
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så 
långt det är möjligt i de kommunala skolorna.  
 
Urval för placering i förskoleklass: Om antalet platser på en skola är färre än 
antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ 
närhet.  
 
Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7: Om antalet platser på en 
skola är färre än antalet sökande tillämpas relativ närhet. 
 
Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola 
skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande 
funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola.   
 
Syskonförtur 
Syskonförtur gäller endast för placering i förskoleklass i skolvalet.   
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs F-
3 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i förskoleklass.  
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets 
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar 
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses 
samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.  
 
Relativ närhet 
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt 
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa 
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närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av 
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd 
menas den faktiska gång- eller cykelvägen till skolenhetens mitt från 
folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets 
karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår 
Grundskoleförvaltningen från registrerad adress. 
  
Så här räknar vi ut relativ närhet: 
Vi mäter avståndet (gång- och cykelväg) mellan barnets folkbokföringsadress 
och den önskade skolan. 
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste 
eller näst närmaste skolan (alternativ skola) för att få fram skillnaden i avstånd. 
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma 
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem 
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den 
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa 
närhet så prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola.  
 
 
Exempel 
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa 
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har 
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. 
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska 
uträkningen blir enligt följande:  
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet) 
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)  
 
 

 
 
 

 
Skolval 
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som: 
 

 ska börja förskoleklass 

 går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns 
 

Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information 
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer 
vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av 
skolvalet har möjlighet att välja och rangordna tre skolor. Samtliga 
vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på 
närmaste kommunala skola enligt relativ närhet.  
 
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar 
Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av 
vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola enligt relativ 
närhet. 
 
 

Adressändring 
Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut 
om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett 
köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Inflyttning till den nya 
folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska 
framgå i kontraktet. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om 
vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering.   

 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut om obligatoriskt skolval november 2016. 

 
Samverkan 
Information vid Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2018-10-16 
 
 
GRUNDSKOLENÄMNDEN 
 
 
Per Carlsson (S) Pär Arvidsson Fäldt 
Ordförande  Förvaltningschef 
 


